
In beweging
Thema's: Herdenken nu, Verzet

Locatie: Breda, Nederland

Door: Jorg van den Kieboom

Deze tekst is geïnspireerd op gesprekken met Jan, Thom en Eugene (allen geboren

tussen 1925 en 1930). Hun verhalen gingen over vormen van protest en verzet. Veel

bleek stiekem te gebeuren en je hoorde pas na de oorlog wie er bij het verzet gezeten

had. Ook werd er gesproken over de angsten die overwonnen moest worden om

heldendaden uit te voeren. Wij vroegen ons af: hoe kunnen we het verzet tonen en

zichtbaar maken in het nu? Hoe kunnen we in beweging komen bij een moment van

stilstand en herinnering? Is er nu iets om je tegen te verzetten en welke angst moet er

overwonnen worden?

PERSONAGES VERTELLER 1

VERTELLER 2

VERTELLER 3

VERTELLER 4

VERTELLER 5

VERTELLER 6

Deze scène speelde oorspronkelijk in een kerk, met een orkest. Je kunt zelf bedenken of

je deze regieaanwijzingen gebruikt, of het heel anders doet. VERTELLER 1, 2, 3, 4, 5 en 6

staan eerst in een kluitje bij elkaar, waarna ze uit elkaar gaan, snel en plots, alsof ze

uiteen vliegen. Ze komen verspreid te staan, beginnen te springen en gaan hiermee door

tijdens de tekst

VERTELLER 1 Bouw mij een barricade

Plant een vlag in de aarde

Sta naast me

en vertel me

Iets wat ik zeggen kan

Bang geweest

VERTELLER 2 Ik vreesde voor van alles

Was voor van alles bang



Bang voor dood gaan

en bederven

Bang voor schoten

op de gang

VERTELLER 3 Bang voor mensen

die hard schreeuwen

Bang voor later

Het sterven van spreeuwen

Bang voor veel

Nog meer dan ik dacht

VERTELLER 4 Bang voor automobilisten

Bang voor zwervers

Populisten

Bang voor het nieuws

en voor tv

VERTELLER 5 Bang voor bang zijn

en voor vechten

Dat ik ooit weten zal

hoe het klinkt als je slecht bent

Bang voor iedere harde knal

VERTELLER 6 Bang voor vuurwerk

Bang voor honden

Bang voor schutters

in mijn school

Bang voor vroeger

en de oorlog

En bang voor elk symbool

VERTELLER 3 Bang voor Amerikanen

Of wie op hem heeft gestemd

Maar meer nog voor het feit

dat hij niet weet wie ik ben

VERTELLER 5 Bang dat veel zich zal herhalen

Bang voor onrecht sowieso

En voor onweer en de bliksem

Bang geweest in stereo

VERTELLER 6 Maar ik verzet me

En beweeg me

Ik verzet me als het kan

Nog het liefst tegen vrezen

Dus ik ben niet meer bang

Bouw mij een barricade

Plant een vlag in de aarde



VERTELLER 1, 2, 3, 4, 5 en 6 rennen naar elkaar toe en herhalen de volgende tekst tot het

klinkt als een protest

ALLEN Maar ik verzet me

En beweeg me

Ik verzet me als het kan

Nog het liefst tegen vrezen

Dus ik ben niet meer bang

Bouw mij een barricade

Plant een vlag in de aarde

Geef me heldendaden

In mei 2019 speelde de voorstelling ‘Heldendaden’ in Breda (regie: Jorg van den Kieboom

– productiehuis: Podium Bloos). De voorstelling speelde in de Grote Kerk en was een

samenwerking met de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage.
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